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Durante a visita aos Capelinhos, em Julho de 
1991, foram registadas treze espdcies de plantas 
vasculares na vertente Norte deste recente vulc%o 
activo. 350 apresentados alguns coment&ios sobre a 
desenvolvimento da sucess2io primiria e sugeridas 
a c q k s  no h b i t o  do seu acornpanhamento. 

ABSTRACT 

On the visit to Capelinhos Volcano, during July 
199 1, thirteen species of vascular plants were found 
on the north slop of this recently active volcano. 
Some comments on the development of the primary 
succession and suggestions concerning its study are  
given. 

0 complexo vulcgnico dos Capelinhos fica 
situado na extremidade NW da ilha do Faial. Esta 
ilha integra o grupo central do Arquipklago dos 
Aqores, situando-se em pleno Oceano Atllntico 
Norte, entre as latitudes 38" 30' e 38" 40' N e as 
longitudes 28' 35' e 28" 55' W. 

Corn inicio a 27 de Setembro de 1957, a erup@o 
vulcinica dos Capelinhos entra em fase de repouso 
no dia 25 de Outubro de 1958 (MACH ADO, 1959). 
Nessa altura, devido quantidade de materiais 
exmlidos, a ilha do Faiale amescida de uma irea de 
2,4 km2. No entanto, devido sobretudo 5 acgLo da 
erosgo marinha, a nova linha de costa regrediu 
rapidamente, sendo esta kea, em 1975, reduzida a 1 
lan2 (MACHADO & FREIRE, 1976). Esta zona, 
caracteriza-se, segundo SERRALHEIRO ct, al. 
(1989), por escoadas ldvicas bas5ltiicas e piroclastos 
basdlticos diversos (bombas, bagacinas e cinzas). 

Como 6 sabido, hreas como esta, constituem 
habitats biologicamente virgens que, uma vez 
minimamente estabilizadas, siio susceptiveis de 
serem colonizados por organismos vivos. Este 
evento pode demorar dkcadas, dependendo das 
caracteristicas edaficas e climgticas do local, bem 
como da sua proximidade a outros ecossistemas. 

56 a partir de 1969, dez anos ap6s ter cessado a 
actividade do vulc50 dos Capelinhos, foi observado 
o inlcio da colonizaq30, por liquenes e musgos, de 
pequenas correntes de lava e de dep6sitos de 
cascalho, na zona circundante ao cone vulcdnico 
(SJOGREN, 19731. No entanto, a forrnaq50 de urn 
denso tapete de liquenes corn alguns musgos, 
corresponde apenas a urn I* estildio de colonizaq50, 

que pode requerer 25 anos ou mais para atingir o seu 
6ptim0, altura provdvel para o inicio da colonizaqBo 
por plantas vasculares (S JWREN, 1973). 

A substituiqFio natural de uma biocentlse por 
outm - sucessh - pode ser t5o facilmente observada 
em tantos lugares da Terra que ji Teofrasto (370- 
285 A.C) referhciava este fen6meno nos seus 
escritos (DAUBENMIRE, 1968). 

Em dinhnica de comu~dades, entende-se por 
sucessio como urn fedmeno de auto-organizaqEo 
dos ecossistemas (ZAMORA & BADILLQ. 1983; 
MARGALEFF, 1980), que se caracterisa por urn 
processo incessante de acqEo-reac$io entre 0s 
iactores abi6ticos e os organismos intervenientes nn 
colonizaqiio de uma dada Srea (ZAMORA & 
B ADILLO, 1983). Este processo traduz-se numa 
sucessJo cronolcjgica de diversas biocenoses, 
gradualmente mais complexas, maduras e estAveis 
(DUVIGNEAUD , 1977). 

Designam-se por sucess6es primdrias aquelas 
que se desenvolvem sobre bidtopos virgens e 
indspitos. Aqui, muito Ientamente e subordinada 
principalmente aos factores abi6ticos, instalar-se-h 
uma comunidade pioneira, que demorar6 seculos 
para atingir a etapa mais madura da sucesslo. 
Inversamente, as sucess6es secundarias 
desenvolvem-se em Areas originadas pela destrui@o 
da vegeta~go prk-existente, por catAstrafes naturais 
ou por intervenq50 humana. Neste caso, a 
rnaturaqgo do ecossistema resulta rnais ripida, pois 
as primeiras comunidades beneficiam de urn solo 
previamente mupado. 

Da definigo de sucessb primikia 6 fkil deduzir 
que sio raras as heas originalmeate despidas de 
qualquer vegetaqio, constituindo a peninsula do 
Vulc5o dos Capelinhos urn born exemplo para o 
estudo do estabelecimento e evoluqgo de 
comunidades costeiras nos Aqores. 

A visita ao vulclo dos Capelinhos integrou-se na 
expediqgo cientifica ~ i c o ~ 9  1, organizada pelo 
Departamento de Biologia da Universidade dos 
Aqores e decorreu durante $ deslocapfio 21 Ilha do 
Faial a 29 de Junho de 1 991. 

De acordo corn o obiectivo de cwhecer o estado 
evolutivo da sucessgo primkia, a 6rea estudada 
restringiu-se bs novas porgies de territdrio 
adicionadas pel0 vulc50 dos Capelinhos e nZo h Area 
situada atrhs da antiga linha de costa. 

Devido h brevidade da visita bem como 3s 
condicionantes do relevo, nZo foi possivel percomr 



a totalidade da 6rea neo-formada, tendo sido 
explorada apenas a verttnte Norte do cone 
wlc8nico. Nesta Area foi tido em consideraqio a 
natureza do substracto; a existencia de 'guano'; a 
Iocaliza~Po de Breas colonizada por liquenes, 
bridfitos ou plantas vasculares, bem como feita a 
identi ficaqIo e colecta das espCcies vegetais 
vasculares encontradas. 

Corn base nos trabalhos de SJ~~GREN (1973) C 
feita uma identificaqiio das tendencias 
fitossosiol6gicas da comunidade vegetal pioneira, 
quer ao nivel da alianqa, quer ao nivel da associaqb. 

Na Tabla I & apresentada a lista de especies 
abservadas e colectadas na vcrtente Norte do cone 
do Vulcao dos Capelinhos, numa zona constituida, 
sobretudo, por esc6rias bashlticas (cascalho) e 
sppecter. 

As plantas observadas encontravam-se 
aIeatoriamente distribuidas no terreno, num padrio 
tipico de disperszo caracteristica da colonizaqIo de 
novos habitats, resultante da aleatoriedade dos locais 
de qucda e de germinaqIo dos di8sporos 
(DAUBENMIRE,1968). N5o Foram observadas 
espdcjes claramente dominantes, ncm populaqks de 
elevado efectivo. E igualmente de salientar quc nSo 
foram obscrvadas populaqGes significativas de 
liquenes, nern de bri6fitas. 

Contrastando corn a zona da cratera do vulcio e 

instciveis e se encontra desprovido de qualquer 
vege€a@o - a zona estudada, comsponde a toda uma 
faixa situada sobre a vertente Norte do Vulc%o dos 
Capel inhas, caracterizada principalmente pela 
presenca de piroclastos do tipo lspilii', apresentando, 
h data de observaqso, grandes quantidades de guano 
dispersas mais ou menos uniformemente sobre este 
cascalho. 

As $reas desabrigadas, constituldas por cinzas, 
de granulometria fina e sempre bastante instslveis, 
esGo ainda longe de constituirem o substracto ideal 
para os organismos pioneiros, pois n8o permitem a 
reten~io e manutenggo de humidade superficial, 
essential, por exemplo, ao estabelecimento das 
primeiros liquenes. 

As zonas abrigadas, constituidas por cascalho 
(granulometricamente maior e por isso tamEm mais 
estivel), possibilitam a acumula~50 de cinzas, 
pw iras e matkria orggnica em seu redor, permi tindo 
o conjunto, a criaqfio de zonas mais ou rnenos 
descontinuas, onde os niveis de humidade superficial 
tomam possivel o desenvolvimento de liquenes 
(S JWTIEN, 1973). 

Em associa$Ho a estes factores, o guano e outra 
mattria orghica em diferentes esthdios de 
decomposiqb - provenientcs sobretudo da colbia 
residente de Larus cachinnns - contribuem 
significativamcntc para o enriquecimento nutritive e 
para a hurnecta~5o da camada superficial do solo, 
reunindo assim condigks para a gcrrnina@o de 
algumas sementes (G UIm &L G m, 1989). 

das suas vertentes Sul e Este - onde o substracto 6 
maioritariarnente constituido por cinzas altamente 

Tabela I - Espdcies observadas e colectadas na vertente norte do cone do VulcHo dos Capelinhos 

Familla Esptiere 

ASPIOIACEAE Gyrfornium falcatum 

AIZOACEAE Catpubrotus edulis 

CARYOPHILACE&€ Sagina maritima 

Spergularia azorica 

CHEMXWDIACEAE Atriplex hastata 

COMPOSlTAE Gnaphalium luieo-album 
CRASSULACEAE UmbiIicus rupesfris 

PLANTAGINACEAE Planlago wronwpus 

POACEAE Gaudinia fragilis 

Polypogon rnariiimus 
PORTULACACEAE PorlrrIaca oleracea 
RESEDACEAE Reseda lukda 
SOLANACEAE Solanum nigrum 



E pois sobre urn substracto instfivel, 
nutritivamente muito pobre e primariamente estdril, 
que worre a deposi~b de materiais. 0 vento, o mar, 
as aves marinhas, e o Homem, constituem aqui os 
principais velculos de transporte desses materiais, 
sendo de sal ientar: 

poejras, corn urna maior ou menor quantidade de 
microrganjsmos, esporos, matdria orgnica, etc. 

detritos vegetais (restos de algas e de diAsporos, 
folhas, ramos, etc.) 

detritos animais Cexcrementos, regurgitaqbes, 
penas, pelos, escamas, restos de caddveres de 
peixes, aves, insectos, etc.) 

vestigios da actividade animal (ex: maleriais 
traridos para a constsu~Zo dos ninhos) 
( G u I ~ N ,  1989). 
0 s  locais de dep6sito de todos estes materiais 

estZo em primeiro lugar dependentes dos veiculos de 
transparte. Assim, enquanto us materiais 
transportados pelo mar ser5o depositados em locais 
mais ou menos pr6xirnos da &ea que contacta, os 
materiais transpoxtados pelas aves acumular-sefo, 
sobretudo, nas zonas de descanso e nidificaglo. Por 
outro lado os materiais transportados pelo vento, 
apesar de serem susceptiveis do se depositarem em 
quase toda a h a  disponivel, tern a sua acumulag5o 
dependente do relevo, do substracto e da 
intensidade, direcqgo e sentido do vento (zonas mais 
abrigadas podcGo acumular materiais a uma taxa 
superior ?IS zonas mais expostas). 

Apesar dos diisporos estarem continuamente a 
ser transportados, apenas se desenvolver5a os 
dilsporos pertencentes a espkcies capazes de 
sobreviver as condi~6es existentes. No entanto, a 
maior partc dos digsporos seriio destruidos, ou 
pemaneceth dormente (sementes) antes quc urn 
minimo de condiqks ediificas seja atingido. 

Assim, o surgimento de fireas onde virios 
factores abi6ticos e bi6ticos se tornam 
sirnultaneamentc mcnos scvcros, permitem o 
estabelecimcnto das primeiras col6nias vegetais. 

Em 1993, SJUGREN, na sequencia dos seus 
estudos fitossociol~gicos no arquipklago dos Aqores 
e em virtude das caracterlsticas ecol6gicas deste 
local, preconizava para esta h a  a lenta constituip5o 
de uma comunjdade vegetal pertencente h alian~a 
Festucion petraeae E. Sjogren. 

De facto, como seria de esperar, estamos perante 
a fonnaqiio de uma comunidade que se enquadra na 
alianqa F, perraeae, n5o $6 porque possui duas 
esp6cies diferenciais desta alianqa, mas tamhtm 
porque possui seis oulras espdcies diferenciais das 
associaq6es que essa alianga inclui. lsto significa 
que 61,54% das esphies observadas sEo esp6cies 
diferenciais da alianqa ou das sum associagks. 

Muito embora a comunidade vegetal n5o se 
enquadre ainda claramente numa das associagfies da 
alianqa (facto que podemos atribuir juventude 
desta comunidade vegetal), pode-se desde jii 
observar uma aproximaqio h associaqlo 
Euphorbietum azoricae definida por SJOGREN 
(1973). Esta tendencia poderli ser explicada 

atendendo h natureza do substracto, uma vez que o 
solo daquela Area i de tipo semelhante ao 
encontrado por S J N R E N  para a referida associaqiio. 
Esta sera uma das razBes pela qua1 a associagto 
Polygonetlrm maritimum E. Sjogen, nos parece 
estar afastada do sentido evolutivo da comunidade 
vegetal estudada, dado que esta associa~io vegetal 
estabelece-se preferencialmtnte num substracto de 
areia solta, o que n5o corresponde a natureza do solo 
da i rea  colonizada, onde, coma foi referido, 
predomina o cascalho. 

Das cinco das espCcies observadas, 
acompanhantes da alianga Festucion pesraeae E. 
Sjogren, duas (Pomlacca okmceae L e S o l u r n  
nigmm L.) s8o tambgm especies diferenciais da 
alianqa Mercurialion annuae E. Sjiigren, e as tr&s 
restantes (Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. in  
Philips, Umbilicus rupestris (Salisb.) Dan y in Ridd. 
e Reseda ladteola L.) d o  espCcies que se encontram 
tarn bCm presentes na a1 ianqa Mercurialion annuae 
E. Sjogren, A alianqa M. annuae, constitui uma 
comunidade jovem nos A~ores e est6 restrita 
paisagem humanizada, sendo maioritariamente 
constituida por espkcies antropoc6ricas (S JMREN, 
1973). Assim, C de esperar que a evolu@o desta 
comunidade tenha urn elevado grau de influencia da 
alianqa M, annuae, dado que ela estA presente na 
vegetaqso envolvente a esla h a ,  para 1B da antiga 
linha de costa e, principalmente, se a intewenq5o 
humana futura se intensificar no local (por exemplo 
corn a plantaqiio dde Carpobrotus edulis e de A d  
~~ ). 

Assim, do conhecimento das preferzncias 
ecoldgicas de cada uma da? associaF&s da alian~a 
Festucion perraeae, p d e  espcrar-se que nas zonas 
de faldsia e de cascalho pr6ximo ao mar se 
desenvolva a associaq2o Euphorbietuna aoricae E. 
Sjiigren (bastante rcsistente i seca e ao "spray" 
salino) e que, nas zonas mais elevadas e afastadas do 
mar, se desenvolva a associaq5o 0 rnithopo- 
Gaudinietllm E. Sjhgrcn. 
No entanto, o forte carhcter antropoc6rico da 

vegetaqgo envolvente e a presenqa no local de 
espdcies tipicamente antropoc6ricaa (e.g. 
Carpobrotus e d u l i s ) .  cornpromete o 
desenvolvimento tipico, espcrado, da comunidade 
costeira desta hrea. A sernelhanca, alids, do que 
acontece em todo o arquipblago, onde as transiqfics 
entre as alianqas M. annuae e F. petraeae sLo 
bastante frequentes, aumentando a iatrusgo em F. 
perraeae das esptcies antropoc6ricas que 
caracterizam M. annuae e cam as quais as espdcies 
autktones tern de competir (S J ~ ~ R E N ,  1973). 

Por outro lado, o desenvolvimento da asswiaqFio 
Polygonetum maritimum, serd possivel nas &as de 
areia solta da nova peninsula, pr6ximo ao mar, mas 
o seu futuro estabelecirnento poder6 tamErn ter de 
concorrer corn outras espt5cies invasaras, altamente 
competitivas e por isso perturbadoras da natural 
fomaqIo desta asswiaq50 (SJGREN, 1973). 



NOTA FINAL 

A penfnsula recentemente formada pela erup@o 
dos Capelinhos constitui, sem dBvida, urn local 
privilegiado para o estudo e acornpanhamento da 
evoluqHo das camunidades vegetais costeiras dos 
Aqores. Seria importante empreender a este local 
visitas peribdicas, multidisciplinares, de mod0 a 
permitir urn estuda da evoluqlo das vfirias 
comunidades, vegetais e animais, bem como a 
realiznqiio de urn estudo global de ecologia. 
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